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 सोलापूर महानगरपािलके� या ः माट# िसट$   

ूक%पाचा उ)ाटन काय#बम हा अमतृ 

योजनेअतंग#त 6 बागे� या उ)ाटनान े करणते 

येणार येणार आहे. यात ः माट# िसट$ अतंग#त 

असले%या क1 2 हज#ट योजनेअंतग#त हता3 माु  बाग 

�क% % याबाहेर$ल बागेची सुधारणा करणेत येणार 

आहे. हा काय#बम 25 तारखेला सकाळ$ 10 त े

12 या वेळेत करणते येणार आहे.  त< नतंर  

हे फोटो, ?2हड$ओ हे भारत सरकार C या साईट 

वर अपलोड करणेस सांगतील 3 या साईटवर 

लोड करणते येईल आ?ण मा.पंतूधान नरEिजी 

मोद$ यां� य ा हः त ेमुG य काय#बम हा दपार$ ु 4 

ते 5.30 या वेळेत पुण े येथे होणार आहे. तो 

काय#बम पाहणसेाठL रंगभवन येथ े 2 यवः था 

करणते आली आहे. या रंगभवनची Mमता ह$ 

500 2 यN तीची आहे असे आयुN त Oव ना 

काळम यांनी सांिगतल.े  

ः माट# िसट$चा हा लाइ2 ह काय#बम रंगभवनमQ य े

घेणेसाठL ?ज% हािधकार$ यांनी ः वतः पुढाकार 

घेतला आ?ण सोलापूर महानगरपािलकेस  

रंगभवन �द.25/06/16 पय#त उपलV ध 

कWन �दले आहे. आज ?2हड$ओ 

कॉ1फर1 ससाठL ः वतः ?ज% हािधकार$ 

रणजीत कुमार शमा# हे जात ीने उप?ःथत 

होत.े ः माट# िसट$ मQ य े िनवड झाल%े या 

िसट$तनू फN त सोलापूर महानगरपािलका व 

सुरत महानगरपािलका या दोनच 

महानगरपािलकेन ेऑड$टोर$यमQ य े

काय#बम आयो?जत केल े आहे. या 

काय#बमात मा.पंतूधान नरEिजी मोद$ हे 

काह$ महानगरपािलकेशी संवाद साधणार 

आहेत. इतर महानगरपािलकेने हा काय#बम 

एन आय सी अथवा 3 यां� या 2 ह$ड$ओ 

कॉ1 फर1 स हॉल येथे घतेला आहे. 3 या 

Wममधे जाः तीत जाः त 35 लोक बस ू

शकतात. आपण या  काय#बमासाठL 

जाः तीत जाः त लोक बस ु शकतील अशी 

2 यवः था करणार आहोत. 



 

यासाठL ?ज% हािधकार$ यांनी रंगभवनातील अ1 य काय#बम र] कWन केवळ महानगरपािलकेस जागा उपलV ध कWन 

�दले आहे. 20 शहरात ः माट#िसट$ अंतग#त “आपले शहर ः माट# बनवा”  ह$ ः पधा# घेणार आहे याचे िनयम हे 

smartcities.gov,in यावर पाहता यतेील.   

 

 


